
A TAHITI-RESORT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A(z) TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, HU- 2146 Mogyoród, Móra 
Ferenc utca 12. a(z) Tahiti Resort Apartments Hajdúszoboszló üzemeltetőjeként minden 
esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés 
jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes 
adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt 
megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és 
garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden 
személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve 
kötelezőnek tartjuk. 

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, 
ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az 
e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon emailt nekünk. Cégünk tevékenységének 
adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. 

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek: 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény („Info. tv.”). 

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők: 
Név: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 
Cégjegyzékszám: 13-09-203750 
Adószám: 27309656-2-13 
Telefonszám: +36 50 120 4585 
E-mail: sales@tahitiresort.hu és info@tahitiresort.hu  

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 

2. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes 
és költségmentes módon foglalhasson szobát a(z) Tahiti Resort Apartments Hajdúszoboszló-
ba. 

A személyes adatok kezelője: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 

mailto:sales@tahitiresort.hu
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Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá 
tétele, a szállást foglaló vendéggel történő kapcsolatfelvétel. 
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása. A jelen 
tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai jelen 
pont szerint kezeléséhez. 
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, 
irányítószám, város, utca, házszám;) telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében 
cégnév és székhely, bankkártya száma, CVC kód, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán 
szereplő név). Online bejelentőlap kitöltése esetén a következő adatokat is kezeli a 
szálláshely: személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány) 
száma, állampolgárság, születési hely és dátum, a gépjármű rendszáma. 
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két 
év. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató 
segítségét veszi igénybe a következők szerint. 
 

Adatfeldolgozó 
neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

NetHotelBooking 
Kft. 

8200 Veszprém, Boksa tér 
1/A 

A RESnWEB rendszer révén az online 
szállásfoglalás lehetőségének biztosítása, 

pre-arrival e-mail modul működtetése 

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 
további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint 

További 
adatfeldolgozó 

neve 
Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

Hostware Kft. 
1149 Budapest, Róna utca 

120-122 

A Hostware Front Office szállodai rendszer 
alkalmazása esetén ügyfélkezelési 

feladatok ellátása. 

BIG FISH 
Payment 

Services Kft. 

1066 Budapest, Nyugati tér 
1-2 

A fizetési tranzakciókhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolítása a 
kereskedő és a fizetési szolgáltató 

rendszere között, a tranzakciók 
visszakereshetőségének biztosítása a 

kereskedő partnerek számára. 

OTP Mobil Kft. 
1093 Budapest, Közraktár 

u. 30-32. 

A fizetési tranzakciókhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolítása a 
kereskedő és a fizetési szolgáltató 

rendszere között, a felhasználók részére 
történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a 
felhasználók védelme érdekében végzett 

fraud-monitoring. 

Barion Payment 
Zrt. 

1117 Budapest, Infopark 
sétány 1. I. épület 

A fizetési tranzakciókhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolítása a 
kereskedő és a fizetési szolgáltató 

rendszere között, a felhasználók részére 



További 
adatfeldolgozó 

neve 
Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 
tranzakciók visszaigazolása és a 

felhasználók védelme érdekében végzett 
fraud-monitoring. 

Creative 
Management Kft. 

8200 Veszprém, Boksa tér 
1. A ép. 

Szerverhoszting feladatok ellátása 

Wildbit, LLC* 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA 

A foglalási rendszerbe integrált szoftver 
tulajdonosa. E szoftver felelős a 
visszaigazolásokat, értesítéseket 
megjelenítő automatikus emailek 
küldéséért foglalás, ajánlatkérés, 

ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, 
ajándékutalvány-értékesítés és 

elégedettségmérés esetén. 

thePass Kft. 
1061 Budapest, Király utca 

30-32. A. ép. 105. 

SabeeApp ügyfélkezelési feladatok 
ellátása, illetve az árak és szabad 

szobakapcitások egy helyen történő 
kezeléséhez több értékesítési csatorna 

használata esetén. 

Produkciós 
Részleg Kft. 

1141. Budapest, 
Bazsarózsa utca 88. 

Szerver és webtárhely közvetítése 

23VNet Kft. 
1132 Budapest, Victor 

Hugo u. 18-22. 
Webtárhely 

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő 
adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. A Wildbit, LLC 
ugyanakkor az általános szerződési feltételei adatvédelmi kiegészítésébe építette az Európai 
Bizottság által javasolt, jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket. Erre tekintettel 
felügyeleti hatóság engedélye nélkül is megfelelő garanciákkal ellátottnak minősül, a Wildbit, 
LLC részére történő adattovábbítás, így annak jogi akadálya nincsen. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. Fontos körülmény, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek elmaradása 
esetén nem véglegesíthető foglalás. A további mezők üresen hagyása ilyen következménnyel 
nem jár. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b. kérelmezheti azok helyesbítését, 
c. kérelmezheti azok törlését, 
d. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 
e. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 
ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 
s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 



f. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
g. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: 

• A foglalással az érintett arról is nyilatkozik, hogy megadott adatai a valóságnak 
megfelelnek, valamint a 16. életévét már betöltötte. 

• Praktikus és releváns információkkal, időjárás előrejelzéssel, programajánlatokkal, 
online bejelentkezési lehetőséggel igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk 
előkészítésében és lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött időt érkezéskor, ezért 
érkezésük előtt egy ún. pre-arrival emailt küldünk nekik a szállással, az utazással és a 
programlehetőségekkel kapcsolatos információkról. A pre-arrival levél alapján a 
vendég online bejelentőlapot tölthet ki, amellyel a szálláshelyre való bejelentkezését 
gyorsíthatja meg érkezéskor. 

• Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges 
adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, 
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező 
incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes 
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi 
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 
NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén kötelezően 
alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 
szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 
adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

3. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek vendégeink. Az 
ajánlatot automatizált rendszer útján, a szabad kapacitásokra is figyelemmel adja meg cégünk. 

A személyes adatok kezelője: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 
Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szálloda árairól 
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-
mail cím; szállóvendégek száma. 
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két 
év. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajánlatkérő rendszer működtetéséhez 
informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint. 
 

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

NetHotelBooking Kft. 
8200 Veszprém, 

Boksa tér 1/A 
Ajánlatkérő modul működtetése 



A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 
további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint: 

További adatfeldolgozó 
neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

Creative Management Kft. 
8200 Veszprém, 

Boksa tér 1. A ép. 
szerverhoszting feladatok ellátása 

Wildbit, LLC*. 
225 Chestnut St, 
Philadelphia, PA 

19106, USA 

A foglalási rendszerbe integrált szoftver 
tulajdonosa. E szoftver felelős a 
visszaigazolásokat, értesítéseket 
megjelenítő automatikus emailek 
küldéséért foglalás, ajánlatkérés, 

ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, 
ajándékutalvány-értékesítés és 

elégedettségmérés esetén. 

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő 
adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. A Wildbit, LLC 
ugyanakkor az általános szerződési feltételei adatvédelmi kiegészítésébe építette az Európai 
Bizottság által javasolt, jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket. Erre tekintettel 
felügyeleti hatóság engedélye nélkül is megfelelő garanciákkal ellátottnak minősül, a Wildbit, 
LLC részére történő adattovábbítás, így annak jogi akadálya nincsen. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. Fontos körülmény, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek elmaradása 
esetén a szálloda nem tud ajánlatot adni. A további mezők üresen hagyása ilyen 
következménnyel nem jár. 

Az érintett jogai:az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b. kérelmezheti azok helyesbítését, 
c. kérelmezheti azok törlését, 
d. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 
e. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 
ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 
s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

f. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
g. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat 
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 
elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 



adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 
NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően 
alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 
szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 
adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

4. HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 

Cégünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja 
szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja. 

A személyes adatok kezelője: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
A jogos érdek megjelölése: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok 
fenntartása, fejlesztése 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím 
Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató 
segítségét veszi igénybe a következők szerint. 
 

Adatfeldolgozó neve Székhelye 
Adatfeldolgozói feladat 

leírása 

NetHotelBooking Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A 
Hírlevélküldő adatbázis 

tárolása 

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 
további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint: 

További adatfeldolgozó 
neve 

Székhelye 
Adatfeldolgozói feladat 

leírása 

Creative Management Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A 
Hírlevélküldő rendszer 

működtetése 

MailerLite 
11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 

46 
Hírlevélküldő rendszer 

működtetése 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap 
hírlevelet cégünktől. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b. kérelmezheti azok helyesbítését, 
c. kérelmezheti azok törlését, 



d. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 

e. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 
adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 
ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 
s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

f. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
g. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a cégünknek a(z) sales@tahitiresort.hu címre küldött 
levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. Ebben az esetben e-mail 
címét haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat 
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 
elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 
NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően 
alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 
szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 
adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

5. ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES 
ADATKEZELÉS 

Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, 
ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodánkban tartózkodásuk 
során gyűjtött tapasztalataikról. 

A személyes adatok kezelője: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 
Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől szolgáltatásaink további 
fejlesztése, javítása érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja: a szálloda üzemeltetőjének jogos érdeke– GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont. 
A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések 
alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk. 
A kezelt személyes adatok köre: név, nem, e-mail cím. 
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két 
év. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató 
segítségét veszi igénybe a következők szerint. 

mailto:sales@tahitiresort.hu


Adatfeldolgozó 
neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

NetHotelBooking Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A 
Elégedettségmérő modul 

működtetése 

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 
további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint: 

További 
adatfeldolgozó neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

Creative 
Management Kft. 

8200 Veszprém, Boksa tér 1. A 
ép. 

Szerverhoszting feladatok ellátása 

Wildbit, LLC* 
225 Chestnut St, Philadelphia, 

PA 19106, USA 

A foglalási rendszerbe integrált 
szoftver tulajdonosa. E szoftver 

felelős a visszaigazolásokat, 
értesítéseket megjelenítő 

automatikus emailek küldéséért 
foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, 

pre-arrival emailküldés, 
ajándékutalvány-értékesítés és 

elégedettségmérés esetén. 

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő 
adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. A Wildbit, LLC 
ugyanakkor az általános szerződési feltételei adatvédelmi kiegészítésébe építette az Európai 
Bizottság által javasolt, jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket. Erre tekintettel 
felügyeleti hatóság engedélye nélkül is megfelelő garanciákkal ellátottnak minősül, a Wildbit, 
LLC részére történő adattovábbítás, így annak jogi akadálya nincsen. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap 
elégedettségmérő kérdőívet cégünktől. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b. kérelmezheti azok helyesbítését, 
c. kérelmezheti azok törlését, 
d. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 
e. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 
ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 
s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

f. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
g. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 



Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat 
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 
elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 
NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően 
alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 
szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 
adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

6. AJÁNDÉKUTALVÁNY-VÁSÁRLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

Cégünk elektronikus úton lehetőséget biztosít ajándékutalvány-vásárlásra. Az 
ajándékutalványt honlapunkon automatizált rendszer útján biztosítja cégünk. 
A személyes adatok kezelője: TAHITI-RESORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU- 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. 
Az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása és kézbesítése 
Az adatkezelés jogalapja: az ajándékutalvány vásárló személy előzetes hozzájárulása: a 
jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett hozzájárulást ad a jelen pont szerinti 
adatkezeléshez. 
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, 
irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím (ajándékozóé és 
megajándékozotté egyaránt), gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya 
száma, CVC kód, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név). 
Az adatkezelés időtartama: az ajándékutalvány lejárati napját követő két év. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajándékutalvány rendszer működtetéséhez 
informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint. 
 

Adatfeldolgozó neve Székhelye 
Adatfeldolgozói 
feladat leírása 

NetHotelBooking Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A 
Ajándékutalvány modul 

működtetése 

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 
további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint: 

További 
adatfeldolgozó neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

Creative Management 
Kft. 

8200 Veszprém, Boksa tér 
1. A ép. 

szerverhoszting feladatok ellátása 

BIG FISH Payment 
Services Kft. 

1066 Budapest, Nyugati tér 
1-2 

A fizetési tranzakciókhoz 
szükséges adatkommunikáció 
lebonyolítása a kereskedő és a 
fizetési szolgáltató rendszere 

között, a tranzakciók 



További 
adatfeldolgozó neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

visszakereshetőségének 
biztosítása a kereskedő partnerek 

számára. 

OTP Mobil Kft. 
1093 Budapest, Közraktár u. 

30-32. 

A fizetési tranzakciókhoz 
szükséges adatkommunikáció 
lebonyolítása a kereskedő és a 
fizetési szolgáltató rendszere 
között, a felhasználók részére 

történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a tranzakciók 

visszaigazolása és a felhasználók 
védelme érdekében végzett fraud-

monitoring. 

Barion Payment Zrt. 
1117 Budapest, Infopark 

sétány 1. I. épület 

A fizetési tranzakciókhoz 
szükséges adatkommunikáció 
lebonyolítása a kereskedő és a 
fizetési szolgáltató rendszere 
között, a felhasználók részére 

történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a tranzakciók 

visszaigazolása és a felhasználók 
védelme érdekében végzett fraud-

monitoring. 

Wildbit, LLC* 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA 

A foglalási rendszerbe integrált 
szoftver tulajdonosa. E szoftver 

felelős a visszaigazolásokat, 
értesítéseket megjelenítő 

automatikus emailek küldéséért 
foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, 

pre-arrival emailküldés, 
ajándékutalvány-értékesítés és 

elégedettségmérés esetén. 

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő 
adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. A Wildbit, LLC 
ugyanakkor az általános szerződési feltételei adatvédelmi kiegészítésébe építette az Európai 
Bizottság által javasolt, jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket. Erre tekintettel 
felügyeleti hatóság engedélye nélkül is megfelelő garanciákkal ellátottnak minősül, a Wildbit, 
LLC részére történő adattovábbítás, így annak jogi akadálya nincsen. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. Fontos körülmény, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek elmaradása 
esetén az ajándékozó nem tud ajándékutalványt vásárolni. A további mezők üresen hagyása 
ilyen következménnyel nem jár. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b. kérelmezheti azok helyesbítését, 



c. kérelmezheti azok törlését, 
d. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 
e. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 
ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 
s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

f. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
g. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat 
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 
elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 
NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően 
alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 
szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 
adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

7. COOKIE KEZELÉS 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége 
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját 
tartalma tekintetében. 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való 
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során 
megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, 
személyre szabott kiszolgálás. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott 
oldal. 
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap 
 

Adatfeldolgozó 
neve 

Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása 

NetHotelBooking Kft. 
8200 Veszprém, Boksa 

tér 1/A 

A felhasználók és aktuális 
munkamenetük azonosítása, az annak 

során megadott adatok tárolása, az 
adatvesztés megakadályozása, 

webanalitikai mérések, személyre 
szabott kiszolgálás. 



Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni 
saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére 
általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni 
beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás 
igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 2-5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében. 

8. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA 

A nethotelbooking.net weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a 
felhasználó tevékenységét. 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének 
ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos 
érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez. 
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal 
címe. 
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap. 
 

Adatfeldolgozó neve Székhelye 
Adatfeldolgozói feladat 

leírása 

NetHotelBooking Kft. 
8200 Veszprém, Boksa tér 

1/A 

Látogatói adatok és a 
szerver működéséhez 
szükséges információk 

rögzítése 

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más 
információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett 
azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal 
összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó 
következtetéseket lehessen levonni. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja a cégünktől 
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső 
szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk 
látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen 
kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói 
adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, 
meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan 
számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei 
egyértelműen azonosíthatók. 

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó 
látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az 
érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) 
adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó 
következtetéseket lehessen levonni. 

  

http://nethotelbooking.net/


9. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

9.1. BANKKÁRTYA ADATOK 

Kezelt adatok Az adatkezelés célja 

Kártyán szereplő név Azonosítás, foglalás biztosítása 
  

Kártya száma Foglalás összegének lehívása, azonosítás 
  

Kártya lejárata Azonosítás, ellenőrzés 
  

Az érintettek köre: Minden szolgáltatást igénybevevő és kártyával fizető érintett. 

Az adatkezelés célja: Foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy 
részének lehívása lemondástól függően. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankkártya adatok 
titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében kizárólag az arra jogosult 
személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem 
fedhetők fel, hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után törli az adatkezelő. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes 
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre a feladatra külön kijelölt 
munkavállalója kezelheti. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, 
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton a 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. címen, 
• e-mail útján az info@tahitiresort.hu e-mail címen, 
• telefonon a +36-50-120-4585 számon 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pontban foglaltak. az 
Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 



összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítésén alapul. Ön köteles a személyes 
adatokat megadni, ami a szolgáltatás nyújtás feltétele. 

Amennyiben az adatkezeléshez szükséges adatokat nem adja meg annak az a 
következménye, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. 

9.2 KAMERARENDSZER 

A szálláshely területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága 
érdekében. A kamerás megfigyelés tényét az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg 
jelzi. 

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve a Vendégek személyes értékeinek 
védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértés észlelése, az elkövető tettenérése, jogsértő 
cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más 
módszerrel nem érhető el. 

A kamerarendszer működési területéről, a konkrét kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelés 
tárgyáról, üzemeltetés céljáról, megfigyelés technikai feltételeiről és a rögzített felvételek 
tárolásának idejéről készült jelen adatkezelési tájékoztató mellékleteként rögzített külön 
adatkezelési tájékoztatóban kaphat konkrét információt. 

9.3. PANASZKEZELÉS 

Kezelt adatok Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 

Lakcím Válasz megküldése 

E-mail cím Kapcsolattartás, válasz megküldése 

Telefonszám Kapcsolattartás. 

Számlázási név és cím 
Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő 

minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 

Panasz előterjesztésének helye, 
ideje és módja 

Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő 
minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 

Panasz részletes leírása, 
bizonyítékok jegyzéke 

Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő 
minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, 

panasz kivizsgálása 

Azonnali kivizsgálás esetén az 
Adatkezelő nyilatkozata 
panasszal kapcsolatos 

álláspontjáról 

Problémák kezelése, panasz kivizsgálása 

A jegyzőkönyvet felvevő és 
panasztevő személy aláírása 

Azonosítás, kapcsolattartás, problémák kezelése 



Jegyzőkönyv felvételének helye Azonosítás 

Telefonon vagy elektronikus 
úton közölt panasz esetén 

egyedi azonosító 
Azonosítás 

Az érintettek köre: A hotel szolgáltatásaival kapcsolatban minőségi kifogással élő, panaszt 
tevő valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A panaszról felvett 
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes 
adatok címzettjei: 

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 
tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga 
van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton a 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. címen, 
• e-mail útján az info@tahitiresort.hu e-mail címen, 
• telefonon a +36-50-120-4585 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul. 

A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Köteles a 
személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a 
beérkezett panaszát, arra választ nem tudunk küldeni. 

9.4. BELSŐ ADATVÉDELEM (ADATLAP) 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

Az adatkezelés célja: az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amíg az illetékes hatóság az 
adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, továbbá a 



szerződés esetén határideje – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdésének megfelelően – az adott évet követő 7. év december 31-e. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, lakcím, igazolvány szám, 
állampolgárság, születési hely és idő, rendszám, a szobában tartózkodó további vendégek 
neve és születési ideje, egyéb személyes adatok. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga 
van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton a 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. címen 
• e-mail útján az info@tahitiresort.hu e-mail címen, 
• telefonon a +36-50-120-4585 számon. 

9.5. KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/ 
Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ 
Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 
népszerűsítése, kapcsolattartás. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére 
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi 
oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
közösségi oldalakon. Hozzájárulását az oldalról történő leiratkozással bármikor 
visszavonhatja. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. 

9.6. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi 
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 



Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott, 
valamint felvett adatok törlése csak az adatkezelés előzetes hozzájárulásának a 
visszavonását követően valósul meg, illetve a hírlevélről történő leiratkozást követően szűnik 
meg a szolgáltatás. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, 
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az 
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

9.7 NYEREMÉNYJÁTÉK 

Kezelt adatok Az adatkezelés célja 

Vezetéknév és keresztnév 
Kapcsolattartás a nyeremény eljuttatása érdekében. Nyertes 

azonosítása. 

Lakcím Nyeremény eljuttatása 

Telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás, egyeztetés 

E-mail cím Kapcsolattartás, azonosítás 

Az érintettek köre: Minden érintett, aki a nyereményjátékban részt vesz. 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak 
érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttassa a nyereményt. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a 
nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül ezzel a céllal kezelt adatok 
törlésre kerülnek (kivétel az újra sorsolt nyertes/pótnyertes). A nyertesek és pótnyertesek 
adatait az Adatkezelő a mindenkor adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig 
tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes 
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing 
munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai 
kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, 
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A nyereményjáték 
adatkezelését külön adatkezelési tájékoztatóban szabályozta az Adatkezelő. 



A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton a 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. címen 
• e-mail útján az info@tahitiresort.hu e-mail címen, 
• telefonon a +36-50-120-4585 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban foglaltak. 
az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes 
adatokat megadni, ha részt szeretne venni a nyereményjátékban. Hozzájárulását Ön bármikor 
visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.  

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud 
részt venni a nyereményjátékban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző 
jogszerű adatkezelést. 

9.8. ÁLLÁSHÍRDETÉS 

Kezelt adatok Az adatkezelés célja 

Vezetéknév és keresztnév Kapcsolatfelvétel, azonosítás 

Telefonszám Kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, azonosítás, tájékoztatás 

E-mail cím 
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonsoítás, tájékoztatás, 

kommunikáció 

Önéletrajzban megadott 

adatok és információk 
Tájékozódás a jelentkező alkalmasságáról 

 

Az érintettek köre: Minden érintett, aki az állásajánaltokra jelentkezik. 

Az adatkezelés célja: Az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt ajánlatokról, 
pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása, előszűrése, valamint az 
állásajánlatokra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A konkrét álláshirdetésre 
jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes 



adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztását követően az 
alábbiak szerint kezeljük: 

- a felvett/megküldött adatokat 1 évig tároljuk, majd a határidő leteltét követően 
automatikusan törlésre kerülnek. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes 
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, a vállalkozáscsoportot 
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető 
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes vezetői kezelhetik, illetve a szerződéses 
adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga 
van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

- személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni 
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton a 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 12. címen 

• e-mail útján az info@tahitiresort.hu e-mail címen, 

• telefonon a +36-50-120-4585 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban 
foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
(a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes 
adatokat megadni, ha szeretne az álláshírdetésre jelentkezni. Hozzájárulását Ön bármikor 
visszavonhatja és kérheti adatainak törlését. 

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem 
tudjuk jelentkezését elbírálni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző 
jogszerű adatkezelést. 

9.9 GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. 
 



(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, 
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik 
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

 
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott 

 
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. 
Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az 
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

 
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, 
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal 
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, 
hogy a weboldal-és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen. 

 
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a 
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk 
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden 
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google 

 
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken 
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

9.10. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá 
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, 

 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 
 

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-
knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, 
így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

 
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem 

járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre 
kattintott. 

 
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords 

ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 
 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a 
célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára 
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre 
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók 
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik 
felhasználót azonosítani lehetne. 

ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


 
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, 

hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem 
fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 
www.google.de/policies/privacy/ 

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 
BIZTONSÁGA 

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az 
adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok 
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja 
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c. változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő 
intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 
támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű 
és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése 
megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges 
intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési 
szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk 
elhárítása érdekében. 

• A webtárhely adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon 
garantálja: 

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tárolják a 
Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszik elérhetővé (ii) a 
Felhasználók adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá a jelen pontban 
alább megjelölt munkatársak, és csak ők (iii) TLS titkosított adatátvitelt használnak. (iv) az 
adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül 
kommunikál a Felhasználó és szerver ; (v) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 
természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a 
személyes adatokat; (vi) álnevesítés; (vii) saját szerverén tárolja az adatokat (viii) az adatok 
továbbításánál a Nyilvántartó felé titkosítást használnak; (ix) biztonsági intézkedéseik 
rendszeresen heti és havi időközönként tesztelik és értékelik, illetve javítják; (x) jogai 
gyakorlása előtt esetlegesen ellenőrizik az érintettek személyazonosságát, ezzel is védve a 
személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez. Az Adatkezelő által 

http://www.google.de/policies/privacy/


kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású 
személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső szabályzatok szerint: Ügyvezető igazgató, 
rendszergazdák, technikai segítségnyújtást végző személyek, számlázást végző személyek. 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, 
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, 
de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a 
lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető 
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor 
precíz módon nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken 
keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását 
követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben 
cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes 
adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a 
felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 

• Az adatkezelés céljai; 
• az érintett személyes adatok kategóriái; 
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
(Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve 

a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár. 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 



Helyesbítés joga: 

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 

a. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

d. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg; 
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: 

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából; 

c. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

d. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek 
esetén, tehát ha: 

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását 

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 



Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell. 

Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel 
formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. 

Tiltakozás joga: 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni 
tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az 
adatkezelés 

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

c. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
d. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 



intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Kártérítés és sérelemdíj: 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha 
több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott 
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik 
a teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 
A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf.: 
603., Telefon: +36 1 391 1400, E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 
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1. Számú Melléklet 

Részletes tájékoztatás a kamerák tekintetében 

Kamera 
szám 

Kamera 
elhelyezés 

Üzemeltetés 
célja 

Megfigyelt 
terület, 

megfigyelés 
tárgya 

Közvetlen 
vagy 

rögzített 
megfigyelés 

Felvételek 
tárolásának 

ideje 

1 
Földszint 

előtér 
Vagyonvédelem 

Lift, garázs 
bejárat, 

lépcsőház 
Érkező és távozó 

vendégek 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

2 
Földszint 
garázs 

Vagyonvédelem 
parkoló, parkolás, 
garázs állapota 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

3 
Kapubeálló 

- átjáró 
Vagyonvédelem 

parkoló, 
kapu állapota, 

parkolás, érkező 
vendégek 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

4 
Kapubeálló 

- átjáró 
Vagyonvédelem 

parkoló, 
kapu állapota, 

parkolás, távozó 
vendégek 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

5 
Udvar - 
parkoló 

Vagyonvédelem parkoló, parkolás Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

6 
Udvar - 

medence 
és szauna 

Vagyonvédelem, 
továbbá emberi 

élet és testi 
épség védelme 

Uszoda és 
Szauna tér 

megfigyelése, 
házirend 
betartása 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

7 
Első 

emelet 
előtér 

Vagyonvédelem 
Lift, lépcsőház 

Érkező és távozó 
vendégek 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

8 
Második 
emelet 
előtér 

Vagyonvédelem 
Lift, lépcsőház 

 Érkező és 
távozó vendégek 

Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

9 
Ház utca 
felői külső 
homlokzat 

Vagyonvédelem 
Főbejárat és ház 

előtti terület 
Rögzített 

Felhasználási 
igény 

hiányában 72 
óra 

 


